
Rekisteriseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Rekisterin nimi  
Juhannustanssit-liveroolipelin ilmoittautuneiden rekisteri 

Rekisterin ylläpitäjä 
Juhannustanssit-pelinjohtoryhmä 
c/o Ville Marttila 
Miekka 1 E 97, 02600 Espoo 
p. 050-3673187 

Rekisteristä vastaava henkilö 
Ville Marttila 
Puhelin: 050-3673187 
Sähköposti: ville.marttila@iki.fi 
Osoite: Miekka 1 E 97, 02600 Espoo 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja kerätään Juhannustanssit-liveroolipeliin ilmoittautumisen yhteydessä, ja niiden 
avulla pidetään yhteyttä pelaajiin, jaetaan pelaajille sopivat hahmot sekä huomioidaan pelaajien 
peliä koskevat yksilölliset toiveet ja tarpeet. 

Rekisterin sisältö 
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

● Nimi 
● Sähköpostiosoite 
● Puhelinnumero 
● Syntymäaika 
● Asuinpaikkakunta 
● Tiedot terveydentilaan liittyvistä seikosta, sairauksista, allergioista ja 

ruokavaliorajoitteista, joista pelinjohdon pitäisi pelaajan mielestä olla tietoinen 
● Pelaajan omasanainen luonnehdinta itsestään pelaajana sekä tämän toiveet pelin 

suhteen 



 
Rekisteriä käytetään vain Juhannustanssit-larpin järjestämistä varten. Kun peli on ohitse, 
pelaajien yhteystiedoista säilytetään pelaajien nimi sekä sähköpostiosoite mahdollista 
jälkitiedotusta varten. Muut tiedot hävitetään viimeistään seuraavana vuonna, arkaluontoiset 
tiedot kuitenkin heti pelin jälkeen.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisterissä olevat tiedot ovat henkilöiden itsensä ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoittautumislomakkeen kautta rekisteröimiä. 

Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ja ETA:n 
ulkopuolelle 
Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi voimassa olevan 
lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin 
ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Google Drive- palveluun.  
 

Rekisterin suojauksen periaatteet  
Kyseessä on sähköinen rekisteri. Rekisteriä saavat käyttää vain rekisterin omistaja sekä 
omistajan valtuuttamat henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarpeellista päästä tarkastelemaan 
rekisterin tietoja, joita ovat muut pelisisällön tuottamiseen ja hahmojen jakoon osallistuvat 
henkilöt (4 henkilöä). Heillä on rekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tiedot on 
suojattu asianmukaisesti ajantasaisen tietotekniikan tietoturvalla.  

Oikeus henkilötietojen tarkastuksiin 
Henkilötietolain mukaan rekisteriin kirjautuvalla henkilöllä on oikeus tarkastella omia tietojaan ja 
korjata niissä olevia virheitä. Hänellä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Jos rekisteröijät 
haluavat käyttää oikeuttaan kieltää tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä, he voivat 
ottaa yhteyttä yllä mainittuun henkilöön, joka käsittelee rekisteritietoja. Jos tietojen rekisteröijä 
haluaa soveltaa oikeuttaan tarkastaa tietoja, hänen on esitettävä henkilötietolain 28 §: n 
mukaisesti henkilökohtaisesti allekirjoitettu tai muutoin vastaavalla tavalla varmennettu asiakirja, 
josta käy ilmi tämä tarkastuspyyntö tai vastaavasti käydä henkilökohtaisesti rekisteristä 
vastaavan henkilön luona. 


